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Plataforma

Apresentamos o
ImpostoCerto
O ImpostoCerto é uma plataforma automatizada, simples e de fácil entendimento que
possibilita sua empresa realizar a autoavaliação contínua dos impostos e tributos devidos
das operações comerciais de forma exata.
Podendo ser operada de forma simples pelas próprias áreas operacionais,
dispensando qualquer contratação de consultoria tributária externa, a
plataforma ImpostoCerto traz à sua empresa economia de tempo e recursos.
Sem qualquer necessidade de integração ou dependência de departamentos de
suporte ou de T.I., o ImpostoCerto realiza as seguintes operações:
Auditoria dos impostos das operações comerciais em modelo desburocratizado;
Analisa e classifica as características de cada produto com base na
descrição e demais atributos, como unidade de medida, peso etc. Caso
necessário, analisa a tributação tendo em vista particularidades de
operação, como cenários próprios ou customização decorrente das
particularidades.
Simula operações com especificidades, como protocolos e convênios
entre Estados, atividade do comprador/fornecedor e destinação do produto;
Integração com os principais ERPs e soluções de guarda e gestão de
documetos fiscais do mercado para consulta das informações tributárias,
impostos e informações cadastrais por meio da nossa API.

Sua empresa sem risco tributário
Compliance Fiscal
O ImpostoCerto provê autonomia para que o usuário possa, através da plataforma, certificar-se
que os impostos das operações comerciais estão de acordo com a legislação vigente; dando
certeza, deste modo, que sua empresa está com a tributação incidente de forma correta.

Auditoria de Documentos Fiscais
Neste módulo, o ImpostoCerto analisa, critica,
confronta, identifica a tributação correta e
aponta as divergências dos documentos
fiscais. Determina, desta forma, as tributações
relacionadas ao produto de forma correta.

Integrações

COMPLIANCE
FISCAL

AUDITORIA DE
DOCUMENTOS
FISCAIS

INTEGRAÇÕES

O ImpostoCerto traz ao seu negócio automatização através
de integração online em tempo real, gerando produtividade,
eficiência, praticidade e assertividade. Dispensando
digitação dos documentos na plataforma, o ImpostoCerto
elimina os erros na importação dos documentos fiscais.

IMPOSTOCERTO

Revisão Tributária de Produtos

REVISÃO
TRIBUTÁRIA DE
PRODUTOS

O módulo de Revisão do Imposto Certo permite que o
usuário, através da plataforma ou por meio de integração,
obtenha a classificação correta e revisada do produto,
bem como a tributação correta a ser aplicada nas
operações comerciais incidentes do produto.

SIMULADOR DE
OPERAÇÕES

GESTÃO DE
CENÁRIOS

Simulador de
Operações
Através da possibilidade de construção de cenários
hipotéticos ou futuros no ImpostoCerto, sua operação
ganha previsibilidade tributária sem risco de erros.

Gestão de Cenários
Localizada dentro do módulo da Revisão Tributária, a Gestão de Cenários do ImpostoCerto - caso necessário,
devido às mais diversas circunstâncias particulares - analisa a tributação de cada produto em sua singularidade,
não tratando de forma agrupada, por categorias e famílias como oferecido pelos demais players do mercado. Assim
sendo, cada produto será analisado levando em consideração as particularidades das operações dos participantes.

Benefícios do ImpostoCerto
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Neste módulo, o ImpostoCerto fornece relatórios
das análises de tributação, detalhando por: Regime
dos destinatários e emitentes, tipo de operação,
destinação, estatística dos produtos analisados que
possuem divergências de tributação e divergências
apresentadas por tipo (NCM, CFOP, CST).

No módulo da Revisão Tributária, o ImpostoCerto fornece as
informações referentes aos impostos federais e estaduais
(IPI, PIS, COFINS e ICMS), bem como seus regimes, protocolos
e bases legais com o objetivo de permitir que o cadastro de
produtos esteja com as informações fiscais correspondentes
à legislação tributária vigente.

Neste módulo, é possível construir cenários hipotéticos
ou futuros de operações comerciais, obtendo, como
resultado, a tributação específica para os produtos tendo em vista as peculiaridades dos participantes da
operação e dos produtos simulados.
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Integrações

Gestão de
Cenários

O ImpostoCerto permite integração com os principais
sistemas, sendo eles ERP, PDV, MarketPlace, entre outros,
para disponibilizar em tempo real - por meio da nossa API,
a classificação dos produtos e seus tributos, cenários e
outras informações atualizadas diariamente.

A Gestão de Cenários do ImpostoCerto entrega
ao usuário - caso haja necessidade - a tributação
correta de acordo com as particularidades do
cenário em que a empresa está inserida, como
legislações específicas e decisões judiciais.
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Conheça mais a plataforma
ImpostoCerto
Dashboard

Clique para ver

Auditar Documentos
Fiscais Eletrônicos

Saiba mais em:
impostocerto.com.br

Clique para ver

Revisar Cadastro de
Impostos de Produtos

Clique para ver

Consulta Livre de
Impostos de Produtos
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